
44 

 الباب الثالث

 منهج البحث

أن يتبُت  ةوكان ادلنهج أمر مهما يف البحث العلمي. فلذا البد للباحث

 األمور اليت تتعلق بادلنهج. وتلك األمور ىي:

 تصميم البحث .أ

عن مسائل البحث واىداف البحث وفوائد البحث،  ةبعد أن حبث الباحث

يف كتابة ىذا البحث العلمي نوعي البحث: البحث  ةفيمكن أن يستخدم الباحث

 كيفي والبحث الوصفي.ال

إن مدخل البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي. ادلراد 

بالبحث الكيفي ىو البحث الذي يهدف إىل اكتشاف ادلظاىر عن طريق صادق 

واقعي وشاملي ومناسب باخلطاب الطبيعي بوسيلة مجع احلقائق من اخللفية 

ويرى بغدان   1الرئيسية نفسها.الطبيعية )األصلية( كمصدر مباشر بأدوات البحث 

تاج و تيلور يف كتاب مولونج أن الطريقة الكيفية ىي إجراءات البحث اليت رب

                                                           
1
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Tulungagung: P3M, 2006), hal. 40 
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احلقائق الوصفية على صورة األقوال ادلكتوبة أو الشفهية الصادرة من سلوك ادلرء 

 2دلبحوث عنو.ا

أما تصميم ىذا البحث ىو التصميم الوصفي. ورأ سومادي سوريا براتا أن 

البحث الوصفي ىو ادلدخل الذي يتم عن طريق احلس بطريقة منظمة واقعية 

والبحث الوصفي ىو   3فات اجملتمع أو الدائرة ادلعينة.وصادقة عن ادلظاىر وص

البحث الذي يسعى اىل التصوير والتعبَت عن حل ادلشكالت )ادلسائل( اعتمادا 

 4على احلقائق.

باالستخدام طريقة بحث الباحثة يف ىذا البحث عن احلقائق اليت تتعلق ت

الًتمجة لًتقية كفاءة ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري  

 كاليداوير.

 مكان البحث  .ب

ىذا البحث ىو ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  مكان البحث ادلستخدم يف

مكان ألداء ك. وقع اختيار الكاتب ادلدرسة لتكون  توجناجنري كاليداوير احلكومية

 البحث. وأسباب اختيار ىذه ادلدرسة مكان للبحث ىي:

                                                           
2
 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002), hal. 3 
3
 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi aksara, 2003), hal. 11 

4
 Cholid Nurboko, dkk, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 144 
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فيها األنشطة التعليمية لدرس اللغة العربية اليت ربمل الطالب إىل التشويق و  .1

ا الدرس وخاصة ما يتعلق دبوضوع البحث الذي يبحث النشاط يف تعلم ىذ

 عن إسًتاتيجية مدرس اللغة العربية يف تدريس ادلفردات.

يف حمل  توجناجنري كاليداويرادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  يوقعن أ .2

صل إليها وسائل ادلواصالت العامة أو عائلة،  و اسًتاتيجي حيث يسهل أن ت

 الشارع والسوق.كما أهنا قريبة من 

 ج. حضور الباحثة

حمل الباحثة يف البحث العلمي ىو معقد. وذلك ألن الباحثة كادلخططُت 

  5وادلنفد جلمع احلقائق وربليل احلقائق وأخَتا إىل نتائج البحث.

ويف ىذا البحث الكيفي تكون الباحثة نفسها موضوع البحث و أداءىا 

احلقائق الرئيسية وذلك لسهولتها يف التعامل مع ادلبحوثُت مع القدرة على جلمع 

مشاىدة أحوال مكان البحث حىت تساىد على مجع احلقائق ادليدانية، وربضر 

الباحثة أيضا إىل مكان البحث لننضر والكشف عن العملية أو ادلعلومات ذبزى 

 جريا طبيعيا مث تكتبها وربليلها.

 

                                                           
5
 Moleong, Metodologi…, hal. 121 
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 د. مصادر الحقائق

ذلذه  احلقائقكل اجلميعة، اليت ينظر إليها على أهنا مصدر من مجع 

 الدراسة ىي:

 .ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كاليداوير. الرائس ادلدرسة (1

اإلسالمية  ادلتواسطةادلدرسة  الثامن و التاسعاحلقل العربية يف الصف  درس. ادل(2

 .كاليداوير  توجناجنرياحلكومية 

 .توجناجنرياإلسالمية احلكومية  ادلتواسطةادلدرسة  الثامنالب يف الصف . الط(3

اإلسالمية  ادلتواسطةادلدرسة  الثامنمنذ عدد من الدرجة  يف الصف 

، مث ألنو سيعقد عينة اذلندسية. أخذ العينات يف ىذه كاليداوير  توجناجنرياحلكومية 

 مجيع ادلواد نفسها، الدراسة ىي مزيج ادلوضوعات يف عدد السكان حبيث تعترب

وبالتايل إعطاء الباحثُت نفس احلقوق ألفراد من السكان ألخذ عينات، أو تسمى 

أيضا أخذ العينات احتمال العشوائي )عشوائي(. إحدى الطرق اليت ميكن القيام 

بو يف تقنية أخذ العينات العشوائية البسيطة ىي اليانصيب التقنية. أعطيت كل 

ا أرقام اليانصيب وجلد مث ازباذ عدد من العينات موضوع يبلغ عدد سكاهن

 6ادلطلوبة. نتائج خلط ورق اللعب اليت من شأهنا يف وقت الحق أن العينة.
                                                           

6
 Mohammad Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, ( Surabaya: Hilal Pustaka, 

2010), hal. 105. 
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 ه. طريقة جمع الحقائق و ادواتها

مجع احلقائق ىي اإلجرائي ادلنهج والقياسي لكسب  الغرض من طريقة

لكسب احلقائق الكثَتة يف ادليدان مث تقدم يف كتابة حبث  7احلقائق احملتاجة.

ربضر يف ادلدرسة العلمي دبدخل النوعي فيها اقتباس احلقائق. إذن يلزم الباحثة أن 

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج كموضوع البحث العلمي ادلقرر.

 ونظام مجع احلقائق ذبمعها بإتباع اىل شكل احلقائق احملصولة تشمل:

 الحظةادلأ. 

اقًتح سوتريسنو ىادي أن وادلراقبة ىي شيئ معقدة، عملية مكونة من 

 8النفسية. اثنُت من أمهها عمليات ادلراقبة والذاكرة.خمتلف العمليات البيولوجية و 

وفقا مارجونو، اذلندسة وادلراقبة مسجيل من الرصد ادلنتظم من األعراض ينظر يف 

حوث. ويف الوقت نفسو، وفقا أريكونطا، ادلالحظة االىتمام باألنشطة وجوه الب

ربميل لكائن باستخدام مجيع احلواس. وفقا ريانطا، وادلراقبة ىو وسيلة جلمع 

باستخدام ادلالحظات من وجوه البحوث اليت ميكن القيام هبا بشكل  احلقائق

 مباشر أو غَت مباشر.

                                                           
7
 Moh. Nasir, Metode penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1811), hal. 174 
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pedekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), (Bandung: Alfabeta, 2212), hal.223. 
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لقياس السلوك  احلقائقاة جلمع ويستخدم على نطاق واسع ادلالحظة كأد

أو وقوع النشاط اليت ميكن مالحظتها يف كل من الوضع الفعلي ويف حالة 

مصطنعة. وميكن إجراء تنفيذ ادليكانيكية من ىذه ادلالحظة مباشرة، أي مراقب 

يقع مباشرة على طول الكائن التحقيق فيها وغَت مباشرة، أي مل ادلالحظات ال يف 

 9د التحقيق.وقت وقوع احلدث قي

و الباحثة تالحظ موضوع البحث و تشهد سلولو و أنشطتو اليت ذبري يف 

ادلدرسة. تشًتك الباحثة و تعيش مع موضوع البحث يف أنشطو طول البحث 

ذلك لنيل احلقائق ادلرجوة و األدوات ادلستعملة ألجل فهم ادلظاىر و احلوادث و ك

 ىنا إرشادات للمالحظة.

 قابلةادلب. 

يف واحد أو عدة أشخاص  احلقائقادلقابلة ىي مقابلة تقنيات مجع 

ادلعنيُت. وقد مت إعداد دليل ادلقابلة وادلقابلة جيب أن يفهم معٌت ادللقب حمتويات 

عن طريق إجراء جها  احلقائقيلة جلمع دليل ادلقابلة. دبعٌت آخر ادلقابلة ىي وس

                                                           
9
 Ahmad  Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Teras, 2229), hal. 

58. 



46 
 

مع بيانات ادلصدر  احلقائقلوجو بشكل مباشر على األشخاص ادلسؤولُت عن مجع 

 14أو حبث الكائن.

إذا كان يريد الباحثون  احلقائقوتستخدم ادلقابالت عن تقنيات مجع 

يت جيب دراستها، وأيضا إلجراء دراسة أولية إلجراء دراسة أولية إلجياد ادلشكلة ال

إذا كان يريد الباحثون إىل معرفة األشياء اليت ىي أكثر ادلشاركُت يف العمق وعدد 

من ادلشاركُت قليل أو صغَت. قال سوتريسنو ىادي أن االفًتاض الذي حيتاج إىل 

 11عقد من قبل الباحثُت يف استخدام ادلقابالت واالستبيانات ىي كما يلي:

 ( مع مراعاة )ادلدعى عليو( ىو الشخص األكثر دراية ذلا بنفسو1

 ة بالثقةصحيح و جديدىو  ة( ما عرب عنو ادلوضوعات للباحث2

 ( تفسَت موضوع األسئلة ادلطروحة عليو ىو نفس ما ىو ادلقصود الباحثُت3

الت وادلقاب احلقائقىناك نوعان من ادلقابالت يشيع استخدامها يف مجع 

وىي منظمة وادلقابالت غَت منظم. مقابلة تنظيما ىي مقابلة ان معظم أنواع 

األسئلة اليت يتم مسبقا بالفعل، دبا يف ذلك تسلسل اليت مت طرحها وادلواد ادلعنية. 

يف حُت مقابلة غَت منظم ىي مقابلة ان ال بضيق الصارم حمددة سلفا على أنواع 

ميكن تطويرىا أسئلة ادلواد خالل ادلقابلة  األسئلة، والنظام، ومسألة جوىرية.
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 Ibid., hal. 18. 
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 Sugiyono, Metode..., hal. 194 
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مستمرة من خالل تعديل البيئة احلالية حبيث يصبح أكثر مرونة ومالئمة لنوع من 

 12السؤال.

تعمل الباحثة ادلقابلة مع ادلدارس و واحد من طالب يف الصف الثامن 

 أن تساعد ادلقابلة. أما صحيبة الباحثة أيضا تكون"د" بادلنظم. 

 ج. الوثيقة

من خالل الًتاث ادلكتوب، وخاصة  احلقائقىذه الطريقة ىي طريقة جلمع 

يف شكل احملفوظات ويشمل الكتب اليت تتحدث عن اآلراء والنظريات وغَتىا 

 13ادلرتبطة بدراسة ادلشكلة.

و احلقائق ادلوجودة من الوثيقة منها: الكتب و اجلدوال األنشطة و غَتىا 

اليت تتعلق استخدم طريقة الًتمجة لًتقية كفاءة ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة 

عة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كاليداوير. و البد أن يهتّم كل الواجب بادلراج

العلمية و األنشطة يف اإلطالع غلى ىذه ادلراجعة. و األدوا اليت تستخدمها 

الباحثة عند مجع احلقائق ىي الباحثة نفسها و اإلرشادات للمالحظة و ادلقابلة و 

 الوثيقة.

 
                                                           

12
 Tanzeh, Pengantar…, hal. 63 

13
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gadjah Mada 

University Press, 1883) , hal.63 
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 طريقة تحليل الحقائق. و

، تنظيمها يف تصميم، فئة،  احلقائقربليل احلقائق ىو عملية ترتيب ترتيب 

ىو مراجعة سلسلة من األنشطة، والتجمع، وتنظيم  احلقائقسي. ربليل وصف أسا

 14حبيث الظاىرة االجتماعية واألكادميية والعلمية. احلقائقوتفسَت والتحقق من 

البحث ىو ربليل منوذج ربليل  ادلستخدمة يف ىذا احلقائقذج ربليل امن

، وىو ما يعٍت أن الكاتب جيب تنفيذ مجيع التحليالت اليت أجريت احلقائقتدفق 

البحوث، وطادلا أجرى مؤلف البحوث حول ادلشكلة قيد الدراسة، وخالذلا ادلؤلف 

 ربليل. احلقائقسيستمر يف تنفيذ 

ادلالحظة  اليت مت احلصول عليها من احلقائقيف ادلرحلة األول، فإن 

. احلقائقوادلقابالت والوثائق واألدب ربريرىا لغرض فحص دقة واكتمال وصحة 

على أساس التصنيف وفقا للقضايا واحتياجات البحث.  احلقائقمث، يتم تصنيف 

 احلقائقوعالوة على ذلك جعل استنتاجات أولية. يف ادلرحلة التالية من ربليل 

 هبدف احلصول على نتائج خمتلفة.

 احلقائقحلة من االستنتاجات األولية والنتائج النهائية لتحليل يف مر 

اليت مت مجعها ونوع من ادلشاكل اليت سيتم  احلقائقمصممة خصيصا لنوع 
                                                           

14
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011) hal. 85-

86. 
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دراستها. االستنتاجات اليت ربتاج ىناك ليتم التحقق منها أبعد من ذلك، وىذا 

اث اليت االستنتاجات ادلستخلصة من نتائج األحب احلقائقىو آخر من ربليل 

 أجريت يف ىذا اجملال.

ىو وسيلة لتحريض. طريقة  احلقائقأن العرض ادلستخدمة يف طريقة ربليل 

أن ادلشكلة تبدأ مع األشياء  احلقائقاالستقراء ىو كشف شكال من أشكال ربليل 

 15اخلاصة، مث مثل ىذه الطريقة للحصول على النتيجة العامة.

 ز. تفتيش صحة الحقائق

ظ صحة احلقائق يف ىذا البحث، فستعمل درجة الصدق وألجل حف

والظبط. ودرجة الصدق ادلستعملة يف ىذا البحث تتكون من ثالث طرق من 

عشر طرق حيث يطورىا مولونج، وىي: ادلثربة على ادلالحظة، ادلقارنة بُت نتلئج 

 16اجلقائق، تفتيش الرفاق الباحثُت.

 ادلثابرة على ادلالحظة .أ 

وميكن أن تكون مثابرة ادلالحظة عن طريق قيام الباحثة بادلالحظة بكل 

دقة، مرتبة، ومتواصلة طول عملية البحث، وذبري ىذه األنشطة بأداء ادلقابلة 

                                                           
15

 Na Husdiana, Proposal Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, dalam http://na-

camhiel.blogspot.com/2012/04/contoh-proposal-skripsi-pendidikan.html diakses 1  2014 ديسمبير 
16

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), hal.175 

http://na-camhiel.blogspot.com/2012/04/contoh-proposal-skripsi-pendidikan.html
http://na-camhiel.blogspot.com/2012/04/contoh-proposal-skripsi-pendidikan.html
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االجتناب من أمور غَت مرغوبة )مثل الكب،  واألشًتاكية حىت يتمكن الفعالية

 17االختالس، والتصانع(.

 يثادلنهج التثلي .ب 

ي ىو تفتيش صحة احلقائق باستخدام شيء أخر )غَت ثوأما ادلنهج التثلي

ذبري ىذه الطريقة و   18حقائق( ألجل التدقيق أو ىل سبيل ادلقارنة على احلقائق.

يف ىذا البحث بأداء ادلقارنة بُت طريقة ادلقابلة وادلالحظة، وادلقارنة بُت مصادر 

 احلقائق.

 تفتيش الرفاق الباحثُت .ج 

وتفتيش الرفاق الباحثُت بتعريض النتائج ادلؤقتة أو النتائج اليت مث حصوذلا 

وهبذه الطريقة، تفتش الباحثة صحة احلقائق  19بشكل ادلناقشة مع الرفاق الباحثُت.

بأداء ادلناقشة مع الباحثُت بأن تطلب الباحثة منهم ادلساعدة على تفتيش احلقائق 

اليت حصلتها الباحثة. وتقوم الباحثة هبذا كلو رجاء حلصول اإلفًتاحات سواء من 

 جانب منهج البحث أو يتعلق دبسائل البحث.

 

 
                                                           

17
 Moleong, Metodologi,…, hal. 328 

11
 Ibid, …, hal. 330 

19
 Ibid, …, hal. 332 
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 مراحل البحث .ح 

ا البحث جيري خبطوات تقسمها الباحثة إىل ثالث خطوات. و إن ىذ   

 ىي االستعداد و األداء و الكتابة. و يأيت البيان كما يلي:

 االستعداد .1

تالحظ الباحثة مالحظًة مقّدمًة إىل استخدام طريقة الًتمجة لًتقية  

ير. كفاءة ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كاليداو 

 كانت الباحثة قد نفذت كثَت من األنشطة منها:قبل بداية البحث  

 ذبمع خطة البحثأ(. 

 ب(. زبتار موضوع البحث ىو ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية

 .توجناجنري كاليداوير

ج(. تدبَت الباحثة اإلذن حنو مدير ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 .توجناجنري كاليداوير

(. نتتاج الباحثة موضوع البحث لغرض التعرف عن كل العناصر ادلوجودة د

 حول موضوء البحث.

 ه(. اعداد معدات البحث
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ىذه ادلرحلة ىي أساس البحث يف تنفيذىا. ويف ىذه ادلرحلة قبل 

دخول اىل موضوع البحث يلزم للباحث أن يعد نفسها اوال ويفهم عن 

سة. عند دخول موضوع البحث يلزم الباحثة أن حيفظ خصائص تلك ادلدر 

يب ادلقاربة بُت الباحث كسائل واجمليب كي كل ما ربتاجو الباحث من اجمل

 .تكسب حيث يصل الغرض إىل حد اإلنتهائي

  حث العلميبكتابة ال.3

تستمر الباحثة كتابة البحث العلمي منذ الباب األول إىل الباب 

الكتابة و تفتيش ادلشرف، فتسّجل  بعد انتهاءاخلامس بإرشاد ادلشارف. و 

 الباحثة نفسها لالشًتاك يف ادلناقشة للبحث العلمي. 

 


